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• Naar schatting bijna 10 miljoen prikken gezet (ca. 1 mln prikken deze week) 

• Komende weken gaat dat verder oplopen:
 Onlangs : mensen griepgroep (~1,7 mln) uitgenodigd, veertigers uitgenodigd
 Nu : eerste dertigers uitnodiging
 Vanaf 5 juni : herhaaloproepen (90+, 60-64 en daarna 70-79 en 65-69)
 2e helft juni : 18-29 een uitnodiging
 Medio juli : eerste prik voor iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil
 September : tweede prik voor iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil

• Inzet vaccins: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen 

• Verkorten prikinterval AstraZeneca, ter versnelling aantal volledige vaccinaties
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VACCINATIEGRAAD

Bron: 
CoronIT, 
aangevuld met 
CIMS. 
Noemer: 
CBS, 2020c

Cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie
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VACCINATIEGRAAD
Cumulatieve opkomst voor twee COVID-19 vaccinaties

Bron: 
CoronIT, 
aangevuld met 
CIMS. 
Noemer: 
CBS, 2020
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VACCINATIEGRAAD

Cumulatieve opkomst voor tenminste
één COVID-19 vaccinatie 65-plussers, 
naar gemeente, week 1 t/m 21, 2021

Bron: 
CoronIT, 
aangevuld met 
CIMS. 
Noemer: 
CBS, 2020
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 Gerichte aanpak uitvoering en communicatie
vaccinatie moeilijk bereikbare groepen

 Oa. Locatiegerichte vaccinatie DJI, COA, Dak- en thuislozen, 
vrouwenopvang, ongedocumenteerden

 Specifieke aandacht voor bereiken arbeidsmigranten, 
niet-ingezetenen > 4 weken in NL 

 Zeevarenden

 Extra acties gericht op moeilijk bereikbare groepen/wijken met 
lagere vaccinatiegraad, met GGD

 Herhaaloproep

 Ondersteunende communicatiematerialen

ACTIES LAAGDREMPELIG TOEGANG
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Verhogen van 
bereikbaarheid

Verkleinen van 
kennis 

achterstand

Wegnemen van 
praktische 
barrières



 Asielzoekers

 medische risicogroepen en pilot loopt op dit moment, tweede helft juni uitrol overige 60- doelgroep 

 Samenwerking tussen COA, GZA, en GGD

 Op doelgroep afgestemde communicatiematerialen.

 Maatschappelijk opvang (MO) 

 o.a. dak- en thuislozen, vrouwenopvang, ongedocumenteerden

 GGD met o.a. Centrum Gemeenten MO, lokale zorgpartijen, straatdokters, huisartsen

 24 mei gestart in de eerste regio’s 

 Justitiabelen DJI

 Vaccinatie van de 60- doelgroep loopt op dit moment met Janssen vaccin

GERICHTE AANPAK VACCINATIE 
BIJZONDERE GROEPEN (I)
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 Arbeidsmigranten (die niet ingeschreven zijn in BRP)

 De vaccinatie vindt plaats bij de GGD en volgt de leeftijdsvolgorde in de vaccinatiestrategie

 Uitnodiging via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (o.b.v. RNI)

 1 juni is de eerste mailing via BZK verzonden

 Extra aandacht voor bereiken van deze doelgroep in taal en door samenwerking met partners

 Niet in NL woonachtig of geregistreerd > 4 weken in NL

 Indien ingeschreven in het RNI, dan via webportaal of via uitnodiging van BZK (o.b.v. RNI) 
vaccinatie bij de GGD. Dit volgt de leeftijdsvolgorde in de vaccinatiestrategie

 Voor de niet ingeschrevenen 65+ is afgesproken dat zij zich bij de ambassades kunnen melden en 
daarna een afspraak kunnen maken bij de GGD   

 Zeevarenden

 Start vanaf medio juni, meerdere maanden doorlooptijd

GERICHTE AANPAK VACCINATIE 
BIJZONDERE GROEPEN (II)
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Uit data van RIVM en GGD blijkt dat de vaccinatiegraad in aantal 
gemeenten om verschillende redenen achterblijft.

In een aantal regio’s worden nu al initiatieven ondernomen om de 
vaccinatiegraad gericht te verhogen:

 Vaccinatiebus (GGD Fryslân): doelgroep 65-plussers in 
Harlingen die in eerste ronde niet zijn gevaccineerd

 Mobiele units (GGD Rotterdam-Rijnmond): doelgroep dak- en thuislozen

 Pop-up vaccinatielocaties (o.a. GGD Utrecht): laagdrempelig zonder afspraak vaccineren op 
kleine locaties in de wijk

WIJKAANPAK GGD



 GGD GHOR NL heeft 15 mobiele units tot zijn beschikking 
die inzetbaar zijn vaccineren (en de antigeentest). 

 Onderzocht wordt of de 15 stadsbussen die zijn ingezet als 
testlocatie kunnen worden ingezet voor vaccineren.

 Iedereen die een uitnodiging heeft gehad kan op deze locaties 
zonder afspraak gevaccineerd worden. 

 Regio’s maken zelf een plan voor effectieve inzet; regionaal maatwerk

 Na week 27 op basis van de bevindingen grootschalig uitvoeren

INZET MOBIELE UNITS
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HERHAALOPROEP
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 Herhaaloproep is bewezen middel om vaccinatiegraad te bevorderen

 20 april tot 1 mei ontvingen 80-89 jarigen herhaaloproep om 
vaccinatieafspraak te maken bij GGD

 Vanaf 5 juni start herhaaloproep voor andere nog niet gevaccineerde 60+

– 5 juni: herhaal oproepbrief 90+

– 5 juni online afspraak mogelijkheid voor 60-64 jarigen

– Medio juni: herhaal oproepbrief 70-79 jarigen

– Eind juni: herhaal oproepbrief 65-69 jarigen

• Daarnaast permanente veegronde voor bewoners van instellingen in de 
langdurige zorg en gehandicaptenzorg, met behulp van Thuisvaccinatie



COMMUNICATIE (I) 

16

› Uitnodigingsset bestaat uit: 
 Uitnodigingsbrief

 Eenvoudige uitleg

 Gezondheidsverklaring (van de GGD, huisarts of ziekenhuis)

 Informatie over de registratie van gegevens (verplicht)

 Alle materialen afgestemd met stakeholders (incl. Pharos en taalambassadeurs) en 
Gedragsunit RIVM

 Vanaf april nieuw pakket voor doelgroep 18-60 met:
 Extra aandacht voor bereiken van laaggeletterden, allochtonen, jongere mensen

 eenvoudiger teksten (ook gezondheidsverklaring en informatie over de registratie)

 kortere brief

 goede uitleg over het maken van de afspraak (nu ook online)

 vertalingen brief in o.a. Engels, Arabisch, Pools en Tigrinia (op coronavaccinatie.nl/translations)



COMMUNICATIE (II) 
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COMMUNICATIE  (III) 
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 Praatplaat (in diverse talen)

 Steffie.nl (video eenvoudige uitleg over vaccineren, in diverse talen)

 Animatie ‘wat gebeurt er als u aan de beurt bent voor een prik’

 Basisfolder, in diverse talen

 Informatiekaarten met specifieke info, bijv. over bijwerkingen, 
zwangerschap

 Diverse video’s over specifieke thema’s

 Info in wachtkamers

 Government.nl -> website voor anderstaligen

 Informatiebijeenkomsten voor anderstalige gemeenschappen, bijv.  
Marokkaans, Iraakse, Syrische, Jemenitische, Turkse, Surinaamse, 
Bulgaarse  etc.

 Materiaal en acties ism o.a. Stichting Pharos, Stichting Lezen & 
Schrijven, ABC, GGD’en



UITVOERING
REGISTRATIE
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REGISTRATIE VAN 
VACCINATIEGEGEVENS (I)

 Centrale registratie van belang voor:
 Monitoring van bijwerkingen

 Veiligheidsbewaking en handelen in geval van calamiteiten

 Monitoren vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit 

 Centraal register wordt één van de gegevensbronnen voor het 
vaccinatiebewijs en het EU Digitaal COVID Certificaat

 Het centraal register (CIMS) is ~81,5% compleet

Niet alle vaccinatiegegevens staan in CIMS, o.a. omdat:

 Personen geen toestemming geven (schatting 5-10%)

 Nog niet alle vaccinaties geregistreerd zijn in de bronsystemen

 Nog niet alle toestemmingsverklaringen zijn verwerkt
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REGISTRATIE VAN 
VACCINATIEGEGEVENS (II)

 Alle uitvoerende partijen kunnen gegevens leveren aan het RIVM. 

 GGD’en, huisartsen en zorginstellingen leveren dagelijks gegevens aan

 Gegevens van GGD/GHOR zijn ~92% compleet

 Gegevens van huisartsen zijn ~60% compleet

 Gegevens van o.a. instellingen langdurige zorg ~60% compleet

 Taskforce: samen met uitvoerende partijen en ICT-leveranciers werkt RIVM aan 
het zo compleet mogelijk maken van het centrale register, o.a. door:

 Koepels attenderen zorgverleners en instellingen op het belang van registratie

 Data-leveringen worden gemonitord, eventuele knelpunten worden opgelost

 Leveranciers van bronsystemen attenderen uitvoerders die nog weinig of geen gegevens 
hebben aangeleverd

 Personen die eerder geen toestemming gaven voor het delen van gegevens met het RIVM 
en dit alsnog willen doen kunnen dit aangeven bij hun zorgverlener en dan worden 
gegevens alsnog geleverd.
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REGISTRATIE VAN 
VACCINATIEGEGEVENS (III)

 Mijn Rivm.nl

 Vaccinatiegegevens kunnen ingezien worden via mijn.rivm.nl/vaccinaties



EINDE
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Doelgroepen

 Zorgmedewerkers langdurige zorg, (deel) personeel huisartsenpraktijken

 Nu: Mensen uit 1981 en ouder (muv. 60-64-jarigen)

 Specifieke doelgroepen

 zoals medische risicogroep 18-60 (griepgroep), wadden, mobiele bewoners beschermd wonen, 
mobiele medisch hoogrisicogroepen thuiswonend < 60 jaar met Down en BMI > 40, ME, Olympische 
sporters, Nederlands Elftal etc.

 Vanaf 10 juni WLZ-geïndiceerde thuiswonend <60

 Vanaf 5 juni herhaaloproep en mogelijkheid voor nog niet-gevaccineerde 60-64 voor 
vaccinatie bij GGD 

 In regionale samenwerkingen mbt vaccinatie van doelgroep Asielzoekers, arbeidsmigranten, en 
maatschappelijke opvang

Aanpak 

 Online afspraakportaal en telefonisch afspraken maken

 Alle vaccins worden ingezet

 Opschaling naar – indien voldoende vaccins - 2 mln vaccinaties per week

UITVOERING VACCINATIE GGD
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Doelgroepen

 Thuiswonende 60- tot en met 64–jarige ouderen, zorgverlenende huisartsmedewerkers 

 Niet mobiele thuiswonenden 60+

 Uitnodigen en deels vaccineren van mensen met syndroom van Down of morbide obesitas

 Uitnodigingen van de ‘griepvaccinatie’ groep

Aanpak

 Versneld uitleveren vaccin voor 2e vaccinatie na besluit inkorting interval AZ

 Alle provincies 17 mei voor hele doelgroep vaccin 1e prik ontvangen

 In week 25 (25 juni) alle provincies ook vaccin 2e prik ontvangen; 2e prikken in veel 
provincies reeds gestart. 

 Griepvaccinatie-doelgroep uitnodiging is, op enkeling na, afgerond

 ~ 1,7 mln uitnodigingen en nu bijna 1 mln. afspraken

UITVOERING VACCINATIE 
HUISARTSEN
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